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em grande escala e, em alguns casos, em tempo
real. “Imagine o seguinte exemplo — uma empresa
de telefonia. A quantidade de informações sobre
chamadas, consumo de banda, aplicativos utilizados,
localização etc. é imensa e constante. Processar esses
dados pode gerar informações valiosas sobre o uso/
percepção dos serviços e demandas do público,
permitindo corrigir falhas e aumentar o retomo sobre
o investimento desta empresa”, exemplifica.
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Análise de Dados e Negócios:
um casamento perfeito?
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Tudo que é compartilhado, curtido, assistido,
conectado, comprado etc. pode gerar informações
relevantes para organizações. As oportunidades que
estão escondidas nos dados podem ser aplicadas em
diferentes segmentos, como relacionamento com
consumidor, desenvolvimento de serviços e produtos,
insights para campanhas de comunicação e marketing,
gerenciamento de potenciais crises de imagem,
tendências de comportamento etc. E preciso, antes
de tudo, saber aproveitar as potencialidades existentes
nesses dados, gerando soluções direcionadas não
apenas para empresas de Internet, mas para toda e
qualquer organização que deseja se posicionar de
forma estratégica no mercado.
Essa ‘alquimia’ de dados amplia os horizontes e o
potencial de assertividade nas tomadas de decisão, pois
revela uma visão muito mais complexa e refinada do
universo organizacional. Para Aline Bessa, mestranda
em Ciências da Computação na Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e pesquisadora na New
York University, hoje, organizações que investem
em mineração/interpretação de dados têm grandes
vantagens sobre seus concorrentes. Esta organização
não precisará agir somente por intuição, ou mesmo
criar situações hipotéticas para realizar testes e
saber se está ou não no caminho certo. “Ela poderá
identificar as melhores possibilidades estratégicas por
meio dos dados, minimizar riscos e escolher o melhor
caminho com base neles”, aponta.
Para alcançar os potenciais benefícios, é preciso
tomar alguns cuidados. Aplicar o Big Data nos
negócios implica pensar em como as informações
extraídas podem solucionar problemas. Segundo

A

ut
iliz
aç

ão

de

st
e

ar
tig

o

é

ex
c

lu

siv

a

pa
ra

O tema ‘Big Data’ traz consigo reflexões sobre o seguinte fenômeno:
o crescimento exponencial de dados produzidos, armazenados e
processados pela humanidade. Para se ter uma ideia do quão grande
é esse universo, basta dizer que 90% da informação digital do mundo
foi produzida somente nos últimos dois anos. Hoje, por exemplo, são
realizados cerca de 175 mil tweets por minuto. Quer mais exemplos?
O Walmart realiza mais de 1 milhão de transações online por hora, e o
Google processa 24 Petabytes de dados por dia. Achou muito? E os cerca
de 90 trilhões de e-mails que são enviados por ano? Tudo isso já faz parte
de nossa realidade. Bem-vindo à era do Big Data.
Mas, afinal, o que tudo isso significa? Essa é uma pergunta que ainda
não é fruto de consenso entre pesquisadores e profissionais dedicados ao
tema. Enquanto, para alguns, o Big Data significa vigilância e controle
da sociedade, para outros, o fenômeno representa a possibilidade de
encontrar oportunidades nunca antes possíveis — inclusive no que se
refere ao mundo dos negócios. Visões de mundo à parte, mais do que
uma ferramenta, técnica ou serviço, o termo retrata a enxurrada de dados
produzidos na atualidade, marcados por três características fundamentais:
volume, variedade e velocidade.
De um check-in no Foursquare a
uma compra com cartão de crédito.
Tudo isso gera algum tipo de dado.
Também entram nessa lista conteúdos
obtidos em documentos eletrônicos,
sensores, etiquetas RFID, GPS,
câmeras de vídeo, entre outros
dispositivos. E o melhor: cada vez
mais esses dados também podem
ser produzidos, compartilhados e
acessados rapidamente. Agora, já
imaginou ter acesso a tudo isso e
produzir inteligência? A experiência
soa tão fascinante que o seu
potencial de impacto na sociedade se
assemelha ao que o microscópio teve
outrora, compara Erik Brynjolfsson,
economista do Instituto de Tecnologia Sloan School of Management, em
Massachusetts. Para Erik, o Big Data nos revela informações que antes
não podiam ser vistas a ‘olho nu’. Ou seja, minerar essa massa de dados
torna possível enxergar padrões e relações que permitem tomar decisões
mais rápidas e assertivas.
Buscar informações sobre hábitos de consumo, dinâmicas do mercado
e/ou estratégias da concorrência é prática que faz parte do horizonte de
muitas organizações. Para Braulio Medina, um dos fundadores da Vortio,
empresa com foco em Inteligência em Mídias Sociais, o que muda neste
cenário é a possibilidade, cada vez mais crescente, de obter informações
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para seleção de produtos e características demográficas do público para
determinar remarcações de preços ou mesmo o reposicionamento de
produtos em suas prateleiras.
Os conteúdos das mídias sociais também são importantes fontes
de dados nas estratégias adotadas por muitas empresas. Buscando
compreender mais o comportamento de seus clientes, a T-Mobile USA
integra vários sistemas de TI para cruzar dados estruturados (exemplo:
dados de transações realizadas a partir de sistemas de CRM e Billing)
com dados não estruturados (exemplo: menções realizadas em mídias
sociais). Com esse método, em apenas um trimestre, o SAC da empresa
reduziu pela metade o número de cancelamentos de seus serviços. Já a
Global Pulse, uma iniciativa de inovação criada pela Organização das
Nações Unidas (ONU), utiliza o Big Data para decifrar interações sociais
realizadas em mensagens de texto e atualizações nas mídias sociais. Seu
foco, com base nos dados coletados,
é observar como se dá a evolução
de diversos temas de interesse
internacional, como aumento do
desemprego, esfriamento econômico
e epidemias em determinados países.
Mas não se engane pelo porte das
empresas aqui citadas: o Big Data
não é útil apenas para organizações
que geram Petabytes de dados por
dia. Iniciativas de diferentes setores,
independentemente
do
porte,
também podem utilizar o potencial
do Big Data de forma prática em
seus negócios, seja para mensurar
resultados de campanhas, extrair
insights das mídias sociais ou mesmo
identificar novos padrões de consumo.
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Quando o Google processa uma busca e entrega
resultados rankeados ou quando o Netflix ‘aprende’
o gosto do cliente com base em dados de navegação
e recomenda filmes, trata-se de Big Data. Atentas
a esse cenário, organizações de diferentes setores
e tamanhos já estão extraindo bons resultados do
fenômeno. Seguem alguns exemplos:
Em consonância com o conceito de ‘Internet
das Coisas' — na qual os objetos se tornam cada vez
mais ‘inteligentes’ —, a equipe da McLaren, na
Fórmula-1, utiliza um sensor em tempo real em seus
carros durante as corridas. Com esse sensor, a equipe
pode filtrar um grande volume de dados sobre o carro
e seu desempenho, como o nível de combustível, a
temperatura dos pneus, o desgaste do motor etc.,
permitindo, com isso, análises preditivas e tomadas de
decisão rápidas e proativas. Um exemplo semelhante
é o da US Express, empresa americana de soluções de
transporte, que utiliza sensores em suas frotas para
acompanhar dados sobre abastecimentos, reparos
etc., economizando em seus custos operacionais.
A varejista americana, Dollar General, por sua vez,
monitora diariamente as combinações de produtos
que seus clientes põem nos carrinhos de compra.
Com esse acompanhamento, a empresa identifica
padrões de consumo em suas lojas e realiza diversas
ações de comunicação e marketing direcionadas.
Em uma de suas descobertas, que apontam padrões
aparentemente incomuns, a organização verificou
que pessoas que bebem Gatorade possuem grandes
chances de comprar também laxantes. Outras
varejistas, como Walmart e Kohl, realizam o
cruzamento de dados sobre vendas, preços, tempo
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Medina, fazer as perguntas certas e obter respostas
relevantes é uma grande dificuldade de empresas que
desejam trabalhar com Big Data. “É muito fácil se
perder nos dados. Um problema clássico é o chamado
‘garbage in, garbage out', que representa a obtenção de
insights errados a partir de dados com baixa qualidade
e/ou confiabilidade. Controlar a qualidade dos dados,
gerir os processos de forma escalável e analisar os
resultados com olho crítico são desafios constantes
para as organizações.”

O Dream Team
Investir em tecnologia não é a única, nem a principal, necessidade
dos estudos de Big Data: usar uma boa ferramenta para a coleta é apenas
o começo do ciclo de trabalho. É preciso haver um equilíbrio entre
aspectos técnicos e capital humano. Embora as ferramentas e métodos
computacionais sejam responsáveis pela coleta, filtragem e correlação
entre os dados, é o humano quem interpreta e toma decisões com base
neles.
Hoje, por exemplo, muitas organizações usam uma série de
ferramentas de monitoramento e mensuração em mídias sociais para
medir o sentimento de uma marca e/ou o share of voice de um produto/
campanha. Isso, por sua vez, ainda não é sinônimo de inteligência de
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Um dos grandes desafios para os próximos anos será trazer, cada vez mais,
o Big Data para a realidade dos líderes de negócios. Ou seja, traduzir essa
massa de dados de forma clara e objetiva deve ser o objetivo primordial
de empresas que desejam colocar o poder do Big Data na mão de seus
CEOs. Essa necessidade terá um impacto direto no surgimento de novos
aplicativos e recursos com foco no processamento e na visualização de
dados.
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Indo além das ferramentas, assim como o BI passou a ser obrigatório
em muitos setores da indústria, lidar com o Big Data também se tornou
uma necessidade, principalmente para setores-chave como marketing e
comercial. Segundo Medina, a diferença está no timing. "Antes, era possível
deixar servidores processando dados e, depois de várias horas, receber o
resultado para tomar decisões. Agora, temos um novo paradigma. Grandes
volumes de dados chegam em tempo real e exigem processamento. As
empresas que se adaptarem a esse novo paradigma terão uma imensa
vantagem competitiva em muitas áreas, como logística, marketing, pesquisa
e desenvolvimento, produção, sendo capazes de otimizar seus resultados,
prevendo o futuro com muito mais facilidade", aponta o especialista.
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Já para Aline Bessa, além da forte contribuição para os negócios, outra
grande tendência impulsionada pelo Big Data será na análise e resolução
de crises urbanas — a exemplo do trânsito. "Com a quantidade gigantesca
de rotas sendo digitalizadas em tempo real, armazenadas na nuvem em
milhares de aparelhos GPS, será possível aprender muito, por exemplo,
sobre como o trânsito flui nas cidades e usar esse conhecimento para tratar
áreas consideradas críticas", explica.
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negócio, pois medir dados sobre uma atividade
não é o suficiente para traduzir comportamentos
em criatividade ou estratégia. O dado é apenas o
começo — ele deve sempre contar uma história
e, para isso, necessita de um toque humano para
extrair tendências e insights que reverberem em toda
a organização.
Em contraste com a abundância de dados, os
insights são relativamente raros. Eles devem criar
valor para os negócios e, para isso, devem contar com
uma equipe que possua diferentes conhecimentos
de tecnologia, comportamento humano e negócios.
Para Braulio Medina, há uma grande dificuldade
em encontrar essas características em um único
profissional, afinal “ele pode ser um gênio da
computação e da lógica, mas pode ter dificuldades
para interpretar dinâmicas sociais, nichos, personas,
ou seja, dar o toque final na arte de compreender
grandes massas de dados. Por outro lado, o sujeito
pode ser um psicólogo ou antropólogo, contudo não
ter habilidade alguma para lidar com algoritmos e
processamentos refinados de dados”.
O Dream Team deve combinar, então,
profissionais com conhecimentos voltados para
a coleta e correlação de dados — especialmente
computação, estatística e matemática — com
profissionais especializados em compreender
comportamentos humanos e dinâmicas de mercado,
como psicólogos/antropólogos, profissionais de
comunicação e marketing, entre outros.

Aplicar o conhecimento extraído dos dados compartilhados no dia a dia
abre precedentes para novas discussões no mercado. Enquanto a maior
parte das reflexões atuais sobre Big Data destaca como as organizações
estão se beneficiando dos dados gerados por consumidores, para o portal
de tendências TrendWatching, em um futuro próximo, as pessoas inverterão
este fluxo. Consumidores começarão a buscar seus dados e entregá-los
para organizações que ofereçam proativamente serviços e recursos para
melhorias na experiência do consumo.

Seja para o uso empresarial, público ou mesmo para a resolução de
problemas sociais, neste cenário de constantes mudanças, para muitos
especialistas os dados representam a próxima bola da vez. Já outros, como
é o caso de Brad Feld, diretor do Foundry Group, preferem ter uma visão
mais crítica sobre este conceito e abrandar os entusiastas. Segundo Feld,
o "Big Data", daqui a 20 anos, será "Tiny Data", pois o que hoje para
muitos é um mundo de dados, amanhã poderá ser uma parcela pequena de
universo muito maior. Big Data, completa Feld, não passa de mais um rótulo
para um fenômeno natural de expansão de dados. Para o especialista, o
poder não está no quão "Big" é a "Data", mas no quanto podemos nos
aprofundar nos dados, entendendo suas propriedades, correlações
e possibilidades de gerar conhecimentos aplicáveis para as organizações.
Deste modo, novos modelos de negócio, que exploram de forma
inteligente o Big Data, devem ser pensados ao longo dos próximos anos.
Os navegantes do Big Data serão confrontados com duas questões
fundamentais durante o percurso: como processar e aplicar rapidamente
o conhecimento gerado por um volume cada vez maior de dados e como
usá-los de forma ética, sem produzir na sociedade uma sensação de
constante vigilância ou intrusão.
Fonte: Revista PMKT21, São Paulo, n. 5, p. 26-30, 2013.

